
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2565 
ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข ความสำเร็จ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาคุณธรรม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านความ
พอเพียง 

1. กิจกรรมรณรงค์
การประหยัด
พลังงาน “ศบส. 6 
รวมใจ ลดใช้
พลังงาน” 

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านความพอเพียง  
2. บุคลากรมีจิตสำนึกใน
การประหยัดพลังงาน 
3. ลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า
และนำ้ประปา 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์การประหยัดพลังงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ  
2. ติดป้ายเตือนการปิดน้ำ  
ปิดไฟ ทุกครั้งหลังการใช้งาน 
และป้ายแจ้งเวลาการเปิด
ปิดเครื่องปรับอากาศ  
 

อัตราค่าน้ำค่าไฟ
แพงขึ้น ทำให้ไม่
สามารถลดตัวเลข
ค่าใช้จ่ายลงได้
ชัดเจน 

จัดกิจกรรม
รณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 

2. กิจกรรมรณรงค์
การลดปริมาณการ
ใช้กระดาษ  

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านความพอเพียง 
2. บุคลากรมีจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงความสำคัญใน
การควบคุมการใช้กระดาษ 
3. ประหยัดงบประมาณใน
การจัดซื้อกระดาษของ
สำนักงาน 

1. รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
2. ส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงานภายนอกโดย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
3. การจัดพิมพ์หนังสือ 
จัดทำเพียง 1 ฉบับ ไม่ต้องมี
สำเนา  
4. ทำการแยกกระดาษ 
Reuse เพ่ือนำกลับมาใช้
ใหม่ 
5. ทำกล่องใส่กระดาษ 
Reuse จัดวางไว้บริเวณ

หน่วยงาน
ภายนอกแจ้ง
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดส่งเอกสาร
ยังไม่ครบถ้วน 

ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไปและ
จัดกิจกรรม
รณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข ความสำเร็จ หมายเหตุ 
เครื่องถ่ายเอกสารและ
เครื่อง Printer  

3. กิจกรรมร่วมมือ 
ร่วมใจ รู้ใช้
ทรัพยากร (แยกขยะ
รีไซเคิล) 

- เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย  ด้านความ
พอเพียง 
- บุคลากรมีคุณธรรม มี
ความสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถนำหลัก
ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำรงชีวิต 
 

1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
2. จัดทำจุดแยกขยะรีไซเคิล 
3. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ แยกขยะรีไซเคิล 

1.ยังพบการทิ้ง
ขยะไม่ตรงตาม
ประเภท 

1.จัดกิจกรรม
รณรงคอ์ย่าง
ต่อเนื่อง  
2.ให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ในการ
ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการ
รีไซเคิลขยะ 
 

จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 

4. กิจกรรม ปลูกผัก
สวนครัว ริมรั้ว 
ศบส.6 

- เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย  ด้านความ
พอเพียง 
- บุคลากรสามารถนำหลัก
ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำรงชีวิต และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ 
 

1. จัดเตรียมพื้นท่ีสำหรับ
ปลูกผักสวนครัว โดยการ
แก้ปัญหาดินเค็ม ให้อาหาร
ดินโดยใช้หญ้าและใบไม้ปก
คลุม 
2. ปลูกผักสวนครัวสำหรับ
การบริโภคในชีวิตประจำวัน
โดยใช้เวลาว่างหลังจากเลิก
งาน 
3. ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้
แทนปุ๋ยเคมี เป็นการเพ่ิม
จุลินทรีย์ให้กับดิน 
 
 
 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข ความสำเร็จ หมายเหตุ 
 
 

2 กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาคุณธรรม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านความมี
วินัย 

1. กิจกรรม 5 ส. 1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านความมีวินัย 
2. บุคลากรมีระเบียบวินัย
มากขึ้น ตระหนักถึงผลเสีย
ของความไม่เป็นระเบียบใน
สถานที่ทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงาน 
 

1. จัดกิจกรรม 5 ส. 
ประจำเดือน 
2. จัดกิจกรรม Big 
cleaning day ประจำปี 
 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 

2.กิจกรรมออก
กำลังกาย 

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยใน
การออกกำลังกาย 
2. บุคลากรมีความสามัคคี
และการมีส่วนร่วม 
3. บุคลากรมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 
 

1.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ทุกวันพุธทุกสัปดาห์ 
 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 

3 กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาคุณธรรม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงสุจริตและ
นโยบายคุณธรรม 
 
 
 

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
2. บุคลากรเกิดจิตสำนึก
และเห็นความสำคัญของ
โทษภัยของการทุจริต 

1. จัดกิจกรรมประกาศ
เจตจำนงสุจริตและนโยบาย
คุณธรรม ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 6 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข ความสำเร็จ หมายเหตุ 
 

 2. กิจกรรม
เสริมสร้างวัฒนธรรม
สุจริต 

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
2. บุคลากรมีจิตสำนึกและ
เห็นความสำคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตใน
หน่วยงาน 
3. บุคลากรมีความเข้าใจใน
มาตรการการป้องกันการ
ทุจริต เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. จัดกิจกรรมบรรยายให้
ความรู้เรื่องมาตรการป้องกัน
การทุจริตและผลประโยน์
ทับซ้อน 

- - - ยังไม่ได้
ดำเนินการ
จัดกิจกรรม 

4 กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาคุณธรรม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน ด้านจิต
อาสา 

1. กิจกรรมจิตอาสา
ร่วมกับชุมชน 

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านจิตอาสา 
2. บุคลากรเกิดจิตสำนึกใน
ด้านจิตอาสา ร่วมช่วยเหลือ
สังคมโดยไม่หวัง
ผลประโยชน ์

1. จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 

2. กิจกรรมเข้า
ร่วมงานราชพิธีและ
งานประเพณีประจำ
จังหวัด 

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านจิตอาสา 
2. บุคลากรมีจิตอาสาเข้า
ร่วมงานราชพิธีแสดงความ

1. มอบหมายให้บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าร่วมงานราช
พิธีและงานประเพณีประจำ
จังหวัด 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข ความสำเร็จ หมายเหตุ 
จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
3. บุคลากรมีจิตอาสาเข้า
ร่วมงานประเพณีประจำ
จังหวัด เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

3. กิจกรรม รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย 
ด้านจิตอาสา 
2. บุคลากรเกิดจิตสำนึกใน
ด้านจิตอาสา ร่วมช่วยเหลือ
สังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

1. จัดกิจกรรมจิตอาสา 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 

5 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร 

1. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร 

1. บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การดำเนินงาน เพ่ือนำไป
ปรับปรุงแก้ไข 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
เป็นประจำทุกเดือน 
2. และเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกับศูนย์ สสม.
ภาคกลาง จ.ชลบุรี เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านการดำเนินงาน 
 
 

- - จัดกิจกรรม
ได้ตาม

เป้าหมายได้
ร้อยละ 
100 

 



ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม กิจกรรมย่อย เป้าหมาย/ผลผลิต วิธีการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข ความสำเร็จ หมายเหตุ 
6 กิจกรรมประกาศยก

ย่องเชิดชูบุคคล
คุณธรรม 

1. กิจกรรมประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคล
คุณธรรม 

1. บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานผู้เป็น
ต้นแบบมีความภาคภูมิใจที่
ได้รับการยกย่องเชิดชู มี
ขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
 

1. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
บุคคลคุณธรรมตาม
เป้าหมายคุณธรรมเป้าหมาย
ขององค์กร 

- - อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

 
 

 
                                              



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2565 
------------------------------------------ 

ผลการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าหมายตามแผนการดำเนนิงาน = 13 กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมสำเร็จตามแผนงาน = 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.61 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานด้านความพอเพียง 
    1.1  กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
   ผลการดำเนินงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมใจกันจัดกิจกรรม “ศบส.6 ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”  
  โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงานผ่านช่องทางต่างๆ และติดป้ายเตือนการปิดน้ำ  

 ปิดไฟ ทุกครั้งหลังการใช้งาน และป้ายแจ้งเวลาการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ โดยได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ร่วมใจกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : อัตราค่าน้ำค่าไฟแพงขึ้น ทำให้ไม่สามารถลดตัวเลขค่าใช้จ่ายลงได้ชัดเจน 



  ประโยชน์ที่ได้รับ : ลดการใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภคซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราที่กำหนด 
    1.2 กิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษ  
  ผลการดำเนินงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ 
  ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอกโดยช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดพิมพ์หนังสือราชการที่ส่งทาง 
  อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเพียง 1 ฉบับ ไม่ต้องมีสำเนา และรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้าในการผลิดเอกสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : หน่วยงานภายนอกแจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดส่งเอกสารยังไม่ครบถ้วน 
  ประโยชน์ที่ได้รับ :  1. บุคลากรมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมปริมาณการใช้กระดาษ  
   2. ปริมาณการใช้กระดาษลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง  
   3. ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 
 1.3  กิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร (แยกขยะรีไซเคิล) 

ผลการดำเนินงาน : จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำจุดแยกขยะรีไซเคิล และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แยก
ขยะรีไซเคิล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : ยังพบการทิ้งขยะไม่ตรงตามประเภท เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจยังไม่ตระหนักถึงคุณค่า 
  และประโยชน์ของการรีไซเคิลขยะ 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : จุดทิ้งขยะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
 



 
 1.4 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวริมรั้ว ศบส.6 
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ศบส.6 ร่วมใจกันปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพ่ือเป็นการลดภาระรายจ่าย 
  ในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากพ้ืนที่ติดริมทะเล ดินบริเวณศูนย์จึงเป็นดินเค็ม จึงได้ทำ 
  การปรับสภาพดินดินเค็ม โดยการนำหญ้าแห้งใบไม้มาห่มหน้าดิน และใช้นำหมักชีวภาพใส่แทนปุ๋ยเพ่ือเพ่ิม 
  จุลินทรีย์ เป็นการให้อาหารดินให้มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชให้เจริญงอกงาม และเมื่อได้ผลผลิต 
   แล้วนำมาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่นำไปรับประทาน เป็นประโยชน์ต่อร่างการและปลอดภัยจากสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : 1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเจ้าหน้าที่ 
                                  2. เจ้าหน้าที่ได้ความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
        3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกงาน 
 
 
 
 
 



 
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานด้านความมีวินัย 
 2.1  กิจกรรม 5 ส. 
  ผลการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100   
  ปัญหา-อุปสรรค : ไม่มี 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : 1. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
    2. บุคลากรมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำเพ่ือองค์กร 
    3. บุคลกรมีจิตสำนึกรักองค์กร  
 
 

 

 

 

 

 

 



 2.2  กิจกรรมออกกำลังกาย 
  ผลการดำเนินงาน : ผู้บริหารของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ให้ความสำคัญกับนโยบาย คนสำราญ  
  งานสำเร็จ ของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการออกกำลังกาย 
  เป็นประจำทุกวันพุธ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงาน คือ มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค  
  เตรียมพร้อมต่อการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : บุคลากรมีร่างการแข็งแรงและเกิดการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน 
 
 
 
 



3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
 3.1  กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรม 

ผลการดำเนินงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและ
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 วันที่ 17 มกราคม 
2564 ณ ศูนย์สนุนบริการสุขภาพท่ี 6 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 100 
และเข้าร่วมพิธีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์สนุนบริการสุขภาพท่ี 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : 
 3.2  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ผลสำเร็จร้อยละ : - 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : - 
  



4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานด้านจิตอาสา 
 4.1  กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน 
  ผลการดำเนินงาน : ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี สู้ภัยโควิด-19”  
  เพ่ือให้บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการป้องกันโรค และ 
  ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน ณ ตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตลาด 
  ประมงพ้ืนบ้านอ่างศิลา และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : บุคลากรได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  



 4.2  กิจกรรมเข้าร่วมงานราชพิธีและงานประเพณีประจำจังหวัด 
  ผลการดำเนินงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 มอบหมายให้บุคลากรนำโดยผู้บริหารเข้าร่วมงานพิธี  
  งานราชพิธี และพิธีในวันสำคัญต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี  
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญต่างๆ 
 4.3  กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม  

  ผลการดำเนินงาน : ร่วมกันปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ โดยจัดร่วมกับกิจกรรม Big Clenning (5 ส.) และ
ร่วมกับกิจกรรมคัดแยกขยะ มีแผนการดำเนินกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะริมชายหาด 

  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : บุคลากรรู้คุณค่าและร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
  



5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
 5.1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 

 ผลการดำเนินงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม
จริยธรรม ในการประชุมประจำเดือน และมีการประเมินผลสำเร็จ ทบทวนแก้ไขปรับปรุงให้กิจกรรมมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อสถานการณ์อยู่เสมอ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน 

   
 
 
 
 
 
  ผลสำเร็จร้อยละ : 100 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : - 
6. กิจกรรมประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม 
 6.1  กิจกรรมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 

 ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
  ผลสำเร็จร้อยละ : - 
  ปัญหา-อุปสรรค : - 
  ประโยชน์ที่ได้รับ :  1. บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำความดีเพ่ือเป็นต้นแบบให้ผู้อ่ืนได้ และได้รับความภาคภูมิใจ 
        เป็นเกียรติประวัติต่อบุคคลนั้นสืบไป 
        2. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงานในการเป็นต้นแบบต่อไป 
     


